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Актуальність теми дисертації. Цукровий діабет (ЦД) — 

найпоширеніша ендокринна патологія серед осіб працездатного віку, що 

займає головне місце не тільки в структурі ендокринних захворювань, але й 

серед захворювань неендокринної природи (3-є місце після серцево-судинної 

та онкопатології). Кількість таких хворих постійно збільшується у всіх 

країнах, що дозволяє говорити про глобальну епідемію ЦД у сучасному світі. 

Існує точка зору, що вона стане кризою охорони здоров'я XXI століття й може 

вперше за 200 років знизити тривалість життя у глобальному масштабі (IDF 

Clinical Guidelines Task Forse. Global Guideline for Tipe 2 Diabetes. Brussels: 

International Diabetes Federation). За оцінкою експертів ВООЗ, кількість хворих 

на ЦД у світі до 2025 року буде більше 330 млн осіб, в основному, за рахунок 

приросту хворих на ЦД 2-го типу, на частку котрого припадає біля 6— 7 % 

загальної популяції (Wild S., Roglic G., Green A. et al., 2014, В.И. Панькив, 

2016). Однак, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO) та 

Міжнародної діабетичної федерації (IDF), вже на сьогодні в світі налічують
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біля 425 мільйонів хворих на ЦД ( IDF, 2017; WHO, 2018). На жаль, ні жодна 

країна в світі, незалежно від рівня соціального та економічного розвитку, не

може вважати себе «захищеною» від епідемії ЦД, яка в останнє десятиріччя 

придбала глобальний характер. Найбільш часто на ЦД хворіють особи в віці 

40-59 років, тобто економічно активна частина суспільства. ЦД- один з 

ведучих факторів ризику серцево-судинних захворювань та кардіоваскулярної 

смертності, тяжких захворювань суглобів.

Профілактика та лікування ЦД — пріоритетне направлення для лікарів 

загальної практики, ендокринологів, гастроентерологів, кардіологів, 

курортологів та інших.

Досягнення сучасної діабетології дозволили збільшити тривалість і якість 

життя хворих на ЦД. Проте, за нинішніх умов, на передній план пересунулися 

нові, не менше важливі проблеми —  це хронічні пізні ускладнення ЦД з боку 

різних органів і систем (М.И. Балаболкин и соавт.; П.Н. Боднар; И.И. Дедов; 

B.C. Вернигородський; Б.Н. Маньковський, 2007, Н.Д. Халангот, В.И. 

Кравченко, Н.Д. Тронько, 2008; Campbell R.K., 1998, De Fronzo R.A., 1999, 

Muller G., 2000; Rosak 3., 2002; Devis S.N., 2004).

Одним з ускладнень цукрового діабету є діабетична ангіопатія нижніх 

кінцівок. Лікуванню хворих на діабетичну ангіопатію в умовах курорту 

Миргород була присвячена дисертаційна робота Гавловського О Д . (2009 р.)

Діабетична нейропатія належить до ранніх та найбільш загрозливих

ускладнень ЦД, які розвиваються у 90-100% хворих на ЦД. Однією із форм

діабетичної автономної нейропатії є гастроінтестінальна, що може клінічно

виявлятись порушеннями функції шлунково-кишкового тракту на всьому його

протязі. Ураження кишечника є одними з частих ускладнень ЦД, в патогенезі

яких, у першу чергу, лежить недостатній контроль рівня глікемії, а також

порушення моторно-евакуаторної функції, іннервації кишечника, що
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призводить до дисфункції нижніх відділів ШКТ. Проблема формування 

поліорганних ускладнень ЦД пов’ язана з неадекватним контролем глікемії. На 

жаль, в Україні ситуація з контролем рівня глікемії не є оптимістичною. Так, за 

даними IDMPS, у 2011 році досягти цієї мети вдавалось тільки 40,1% пацієнтів. 

Через 3 роки встановлено погіршення цього показника — 38,9%.

В основі лікування всіх діабетичних ускладнень лежить максимальна 

компенсація вуглеводного обміну (И.И. Дедов, 2003; В.Г. Науменко, 2006; Г.Р. 

Галстян, 2007, О.Р. Галиева, 2008), а також відновне лікування, що базується на 

поєднанні не тільки сучасних схем медикаментозної терапії, але й природних і 

преформованих фізичних чинників (М.В. Лобода та співавт., 1998; 1.3. Самосюк 

та співавт., 2001; Ефимов А.С. и соавт., 2001; М.В. Лобода, Е.О. Колесник, 

2003, И.З. Самосюк и соавт., 2004; B.C. Вернигородський та співавт., 2007), 

застосування яких сприяє підвищенню ефективності лікування, підтримуванню 

стійкої компенсації захворювання, обмеженню прогресування судинних 

ускладнень (Е.А. Турова и соавт., 2000; М.Д. Потолочна, І.В. Левін).

Багатьма експериментальними та клінічними роботами встановлено, що 

питні мінеральні води впливають на секреторну і моторну функції шлунково- 

кишкового тракту, за рахунок стимуляції синтезу гастроінтестинальних 

гормонів (Серебріна Л.О., Колесник Л.О., Драгомирецька Н.В.). Незважаючи 

на численні роботи в галузі вітчизняної курортології, до теперішнього часу не 

визначено ефективність природних факторів курорту Миргород у лікуванні 

хворих на ЦД із діабетичною ентеропатією.

Таким чином, питання, вирішенню яких присвячена дисертаційна робота, 

є важливими та актуальними, як в науковому, так і в практичному аспекті.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є фрагментом, а дисертант був співвиконавцем двох

науково-дослідних робіт: «Розробка нових методів профілактики, лікування та
з



реабілітації захворювань органів травлення у хворих з поліморбідною 

патологією на підставі вивчення патогенетичних ланок формування синтропії 

та «Удосконалення діагностичних підходів та оптимізація лікування 

захворювань органів травлення у поєднанні з іншими хворобами систем 

організму»,які виконувались на кафедрі внутрішньої медицини №1 Української 

медичної стоматологічної академії.

Мета роботи логічно витікає з її актуальності, сформульована чітко. Для 

досягнення мети автор сформулював 8 завдань, які відповідають меті та суті 

роботи.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що автором 

вперше показане значення синдрому надмірного бактеріального росту (СНБР) 

у формуванні клінічних проявів ентеропатії в хворих на ЦД 2-го типу. 

Встановлено залежність тривалості кишкового транзиту від розвитку 

гіпомоторної чи гіпермоторної дисфункції кишечника.

Вперше визначено особливості змін складу просвітної кишкової 

мікрофлори в хворих на ЦД 2-го типу із діабетичною ентеропатією, 

асоційованою з СНБР. Продемонстровано, що на фоні гіпомоторної дисфункції 

кишечника визначається зростання титру патогенної мікрофлори зі 

збереженням кількісного складу біфідобактерій та Е.соїі. За наявністю 

гіпермоторної дисфункції кишечника у хворих на ЦД спостерігається зниження 

кількості біфідобактерій та Е.соїі. Вивчені особливості перекисного окислення 

ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту (АОЗ) в хворих на ЦД 2-го типу з 

ДЕ та доведено, що відсутність компенсації ЦД супроводжується активацією 

ПОЛ, зниженням активності АОЗ, зростанням ендогенної інтоксикації та 

порушеннями в системі оксиду азоту (N 0) з формуванням ендотеліальної 

дисфункції.

Вперше визначено роль сироваткового серотоніну в розвитку дисфункцій 

кишечника. Вперше обґрунтована доцільність лікування хворих на ЦД 2-го
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типу з ДЕ шляхом послідовного призначення антибіотика рифаксиміна та 

пробіотика симбітеру в умовах санаторно-курортного лікування на курорті 

Миргород із застосуванням миргородської мінеральної води та синусоїдально- 

модульованого струму. Встановлена ефективність запрованованих 

диференційованих методів лікування в умовах курорту Миргород.

5.Практичне значення одержаних результатів.

Проведені дослідження дозволили удосконалити діагностику ТЩ 2-го 

типу ( запропоновано застосування дихального водневого тесту із лактулозою з 

метою діагностики СНБР та характеру моторних порушень кишечника, а також 

рекомендовано проводити оцінку складу кишкової мікрофлори). Запропоновані 

методи лікування хворих на ЦД 2-го типу на основі послідовного застосування 

рифаксиміну та симбітеру, миргородської мінеральної води та СМС-терапії, 

мають практичне значення у багатьох галузях медицини: терапії,

гастроентерології, ендокринології та медичній реабілітації.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у практичну діяльність 

терапевтичного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні, санаторієв 

«Березовий гай», «Псьол», «Жовтень» ЗАТ ЛОЗ профспілок України. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес кафедр 

внутрішньої медицини ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», 

«Буковинський державний медичний університет» та інших.

Ступінь особистої участі здобувача у виконанні роботи.

Автором здійснений інформаційно-патентний пошук, результати якого 

свідчать про відсутність аналогів наукових розробок. Автор самостійно 

проводив клінічне та функціональне обстеження 187 хворих на ЦД 2-го типу, 

які надійшли на санаторно-курортне лікування в санаторій «Березовий гай». 

Самостійно оцінював результати лікування, проводив статистичний аналіз 

результатів дослідження, написав та оформив всі розділи дисертації.
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Інтерпретація отриманих результатів, наукових положень і висновків 

проводилась спільно з науковим керівником.

Висвітлення результатів дисертації у публікаціях.

Матеріали дисертаційної роботи представлено та обговорено на багатьох 

науково-практичних конференціях та з з ’їдах ГО «Українська 

гастроентерологічна асоціація», конференціях молодих вчених та семінарах.

За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових статей у фахових 

виданнях України, 8 -  тез доповідей у матеріалах вітчизняних науково- 

практичних конференцій та з ’їздів, а також у 6 закордонних, 2 інформаційних 

листа.

Оцінка змісту дисертації та її завершеності

Дисертаційна робота побудована традиційно та відповідає вимогам MOH 

України до дисертаційних робіт, викладена на 120 сторінках друкованого 

тексту, складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів 

дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних 

джерел літератури, який містить 264 посилання (із них 110 кирилицею, 154 

латиницею), додатків. Дисертація ілюстрована 23 таблицями 5 рисунками та 4 

клінічними випадками.

Вступ дисертації відображує актуальність обраної теми, дисертантом 

розкриті сутність і стан наукової проблеми, обґрунтована доцільність 

проведення дослідження, вказаний зв’язок обраної тематики з відповідними 

науковими напрямками, чітко сформульовані мета, задачі та новизна 

результатів дослідження, викладене їх практичне значення. Наведено відомості 

про апробацію результатів дослідження та публікацію матеріалів за темою 

дисертації.
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Розділ 1 «Сучасні погляди про патогенетичні механізми формування 

ентеропатіі на фоні ЦД 2-го типу та методи їх корекції» містить 3 підрозділи, де 

наведено дані вітчизняних та іноземних літературних джерел щодо 

патогенезу уражень кишечника на фоні метаболічних порушень при ЦД 2-го 

типу. Окремо висвітлено роль серотоніну у формуванні моторних порушень 

кишечника, значення стану мікробіоти кишечника у розвитку ентеропатії у 

хворих на ЦД 2-го типу, зазначено особливості клінічних проявів уражень 

кишечника в цих хворих. Також проаналізовано сучасні погляди щодо 

медикаментозного лікування ентеропатії в хворих на ЦД 2-го типу. В ньому 

достатньо викладено дані щодо розповсюдженості ЦД 2-го типу, механизмів 

виникнення ентеропатії, Огляд літератури характеризує обрану проблематику, 

містить посилання на невирішеність питань та необхідність проведення 

досліджень в обраному напрямку.

У 2 розділі «Матеріали і методи дослідження» викладено характеристика 

187 обстежених хворих на ЦД 2-го типу, критерії включення та виключення із 

дослідження, визначена стадія захворювання та характер ускладнень ЦД, 

зазначено основні методи обстеження та лікування. Треба наголосити, що 

методи досліджень, які були використані у роботі (клінічні, лабораторні, 

інструментальні, статистичні) є сучасними і описані досить ґрунтовано. 

Відомо, що діагностика порушень мікрофлори кишечника досить складна через 

недостатню кількість об’єктивних методів дослідження. У роботі дисертант 

використовує сучасну та інформативну методику визначення наявності СНБР 

за допомогою дихального водневого тесту із лактулозою, визначає характер 

порушень моторної функції кишечника, використовує бактеріологічне 

дослідження фекалій. Проводилась також оцінка стану ПОЛ та активності 

ферментів АОЗ, вивчено стан системи N 0. Доведено методи оцінки якості 

життя хворих та методи сучасної статистичної обробки матеріалів дослідження.
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4 лікувальні групи хворих формувались залежно від типу моторних порушень 

кишечника ( закрепи або діарея ).

Розділ 3 «Особливості патогенезу та клінічного перебігу ентеропатії у 

хворих на цукровий діабет 2-го типу» має 2 підрозділи. В першому з них 

дисертант розглядає особливості клінічної симптоматики в хворих на ЦД 2-го 

типу, зміни мікробіоціонозу кишечника та їх вплив на якість життя в 

обстежених хворих. За допомогою анкет, в яких пацієнти власноруч 

заповнювали при надходженні в санаторій, встановлено, що абдомінальний 

біль турбував всіх хворих як І (хворі з закрепами), так і II групи (хворі з 

діареєю). Але в хворих II групи було відмічено більша інтенсивність та частота 

виникнення больового синдрому. Напроти, в хворих І групи були більш 

виражені ознаки диспепсичного синдрому —  нудота та печія.

За даними ДВТ із лактулозою, діабетична ентеропатія в 67,4% хворих на 

ЦД 2-го типу перебігає з наявністю СНБР. У пацієнтів з ДЕ з наявністю 

закрепів виявлено затримку очікуваного підвищення парціального тиску водню, 

що свідчило про наявність гіпомоторної функції кишечника з порушенням 

функціонування ілеоцекального клапана. Напроти, в хворих із діареєю 

зареєстровано раннє передчасне зростання концентрації водню порівняно з 

очікуваним. В цих хворих функція ілеоцекального клапану була збереженою.

Бактеріологічне дослідження фекалій показало, що в пацієнтів І групи 

виявлено зниження кількості біфідобактерій (22,2%) та в 56,9% —  зниження 

титру Е.соїі. Одночасно відмічалось зростання титру умовно патогенних та 

патогенних бактерій ( клебсієла, цитробактер, протей, стафілокок, протей, 

гриби роду Candida).

Порушення мікробіоцеонозу кишечника в хворих II групи з 

переважанням діареї характерізовалось також зниженням титру біфідобактерій 

та кишкової палички за умов зростання умовно-патогенної мікрофлори.
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Незалежно від моторних порушень кишечника, до початку лікування в 

усіх обстежених хворих визначено низьку якість життя, наявність тривоги та 

депресії.

Встановлено, що до лікування в хворих І та II груп, незалежно від 

характеру порушень моторної функції кишечника, були підвищені показники 

ПОЛ та знижена активність ферментів антиоксидантної системи.

Визначення серотоніну сироватки крові в хворих на ЦД 2-го типу 

свідчило про зниження цього показника в 1,6 рази порівняно з практично 

здоровими.

Проте, в хворих II групи з переважанням проносів рівень серотоніну 

сироватки крові зростав у 2 рази у порівнянні з особами без захворювань ШКТ.

Також автором встановлено, що визначений високий рівень сумарної 

NOS призводить до виснаження як субстрату NO, так і кінцевих метаболітів 

обміну N 0  в хворих обох груп, що свідчить про зниження синтезу N 0  і 

створює передумови для розвитку порушень регуляції судинного тонусу, 

формування ендотеліальної дисфункції як патогенетичної основи мікро- та 

макроангіопатій в хворих на ЦД 2-го типу.

Наприкінці розділу 3 дисертантом наведено 2 клінічних випадки хворих 

на ЦД 2-го типу, які яскраво демонструють розвиток кишкової ентеропатії.

Розділ 4 «Ефективність диференційованого підходу до лікування 

ентеропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу з урахуванням 

медикаментозних і природних та преформованих чинників курорту 

«Миргород» має 3 підрозділи.

Результати дослідження свідчать про те, що призначення тільки 

монотерапії мультипробіотиком симбітером призводить до усунення СНБР у 

66,6 % пацієнтів із переважанням закрепів і в 65,4% хворих із переважанням 

діареї. Попереднє призначення рифаксиміну, а потім симбітеру підвищує
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ефективність терапії до 86,1 % в хворих І групи та відповідно в хворих II групи 

— до 92, 9% за рахунок нормалізації просвітної мікрофлори.

Нормалізація мікробіоценозу кишечника в умовах санаторно-курортного 

лікування сприяла усуненню абдомінального больового синдрому, зменшенням 

проявів диспепсичного синдрому та підвищенню якості життя хворих на ЦД 2- 

го типу.

Встановлено, що монотерапія симбітером не призводить до нормалізації 

рівня серотоніну в хворих на ЦД 2-го типу з діареєю, а комплексне лікування 

рифаксиміном та сімбітером впливає на зниження рівня серотоніну в хворих з 

кишковою ентеропатією з проносами.

На фоні комплексного лікування визначено максимальне усунення 

проявів прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу за умов послідовного 

призначення рифаксиміну та сімбітеру. Також послідовне призначення 

спочатку антибіотика, а потім пробіотика, сприяє зниженню актиності сумарної 

синтази оксиду азоту в сироватці крові в 1,8 рази на фоні гіпомоторної 

дисфункції кишечника та в 2,3 рази -  на фоні гіпермоторних порушень 

кишечника за одночасного зростання рівня нітритів у 1,4 рази порівняно з 

даними до лікування. У кінці розділу дисертант наводить 2 клінічних випадки, 

які демонструють ефективність проведеного комплексного лікування.

Узагальненню всього масиву одержаних в процесі виконання 

дисертаційної роботи результатів присвячений останній розділ «Аналіз і 

узагальнення результатів дослідження», який демонструє не лише глибоке 

знання дисертантом проблеми, але й вміння зіставляти одержані власні 

результати з даними інших дослідників, що дало можливість сформулювати 

головний фундаментальний результат дослідження - наукове обґрунтування 

нових підходів на основі послідовного та комплексного лікування хворих на 

ЦД-2 типу з ентеропатією кишечника.
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Висновки роботи відповідають меті та завданням і логічно витікають з 

результатів проведених досліджень. Практичні рекомендації обґрунтовані, 

відображають прикладний результат роботи, можуть бути безпосередньо 

впроваджені в роботу лікувальних закладів відповідного профілю.

Автореферат дисертаційної роботи Мандрики Я.А. повністю відповідає 

сучасним вимогам MOH України та відображає основні положення дисертації, 

детально висвітлює новизну, теоретичне та практичне значення роботи. 

Анотація стисло відображає основні положення дисертаційного дослідження.

Зауваження щодо змісту дисертації

У дисертаційній роботі Мандрики Я.А. виявлено незначні недоліки, які 

не впливають на наукові висновки та положення дисертації, а також на 

загальний позитивний висновок про науково-практичне значення дисертаційної 

роботи, а саме:

1 .В роботі зустрічаються поодинокі граматичні та стилістичні помилки (стор. 

33,34, 35, 46 та ін.).

2.В переліку літературних посилань зустрічаються деякі роботи більше ніж 

десятирічної давнини.

3.У підрозділі 1.3 «Сучасний підхід до лікування ентеропатії у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу з урахуванням медикаментозних та 

фізіотерапевтичних методів» показана роль різноманітних медикаментозних 

препаратів, які відносяться до різних фармакологічних груп із різним 

механізмом дії, але не наведено літературних даних щодо досвіду 

застосування фізіотерапевтичних методів лікування в хворих з патологією 

кишечника, ЦД. Бажано було б навести дані щодо методів лікування 

мінеральними водами хворих із зазначеною патологією, досвід вживання 

котрих є достатньо висвітленим у роботах вчених, які працюють на курортах 

України (Закарпаття, Моршин, Миргород, Одеса).
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4.Також у розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

дисертант не аналізує механізм дії мінеральної хлоридно-натрієвої води 

Миргородська та СМС-терапії- лікувальних чинників, які входили до складу 

комплексного санаторно-курортного лікування хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією кишечника.

5.В практичних рекомендаціях дисертант чітко представляє диференційовані 

комплекси лікування хворих на ЦД 2-го типу із ентеропатією кишечника в 

залежності від типу моторної дисфункції кишечника. Однак в висновках мало 

було приділено уваги мінеральній воді Миргородська та CMC, які 

призначались за різними режимами дозування для корекції того чи іншого 

типу порушень моторики кишечника.

У порядку наукової дискусії хотілось би отримати відповіді автора на 

наступні питання.

1. Результати бактеріологічного дослідження свідчать про те, що в 

хворих як І, та і II груп, були знижені титри біфідобактерій та 

кишкової палички. Лактобактерії також відносяться до облігатної 

мікрофілори. Чому Ви не визначали лактобактерії? Це було б логічним, 

тому що до складу пробіотика симбітер входять також і лактобактерії.

2. Як хворі на ЦД 2-го типу, у яких визначався диспепсичний синдром у 

вигляді печії, переносили хлоридно-натрієву воду Миргородська?

3. Чи вважаєте Ви за доцільне проводити повторні курси запропонованих 

Вами методів санаторно-курортного лікування, і з якою 

періодичністю?

Загальний висновок щодо дисертаційної роботи

Всебічний аналіз дисертаційної роботи Мандрики Я.А.«Оптимізація 

лікування ентеропатії у хворих на ЦД2-го типу із застосуванням природних і 

преформованих чинників курорту «Миргород», що представлена на здобуття
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наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.02 -  внутрішні 

хвороби, свідчить про те, що це дослідження є самостійною завершеною 

науковою працею, яка містить нове вирішення актуального наукового завдання 

внутрішньої медицини- розробку методів підвищення ефективності лікування 

діабетичної ентеропатіїї, асоційованої з синдромом СНБР, на основі 

застосування рифаксиміну, симбітеру, мінеральної води Миргородська та 

синусоїдальних модульованих струмів. За актуальністю теми, новизною, 

обгрунтованістю результатів дослідження, висновків, теоретичним та 

практичним значенням, повнотою висвітлення у фахових медичних виданнях 

ця дисертаційна робота відповідає п.10 «Положення про присудження наукових 

ступенів та присвоєння вчених звань», затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України №567 від 24 липня 2013 року ( із змінами, внесеними згідно 

з Постановами КМ України №656 від 19.08.2015, №1159 від 30.12.2015 та №567 

від 27.07.2016), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за фахом 14.01.02- внутрішні хвороби.

Керівник відділу медичної реабілітації 
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